
Nghĩ  về Ngày 30 tháng 4... 

Xin gửi đến các bạn những tâm tình và suy nghĩ bạn bè... 

từ DH: 

Nho den ngay 30-04 la buon that ruot,mot su doi doi khong the tuong tuong 

duoc.Ngay nay da day bao nhieu nguoi vao TU,vao cho chet,vao tuong lai khong 

dinh huong. 

Ba chi DH di hoc tap gan 3 nam,sau khi tro ve DH co hoi ve cuoc song trong trai,luc 

dau chi khong chiu ke,mai sau nay chi moi ke nhung chuyen bi tham,vo nhan 

tinh..... 

Chi co cho DH bo quan ao tu( giong nhu tu binh My mac khi may bay bi ban roi 

do,nhung duoc nhuom nau di roi). 

Luc tui minh di hoc quan su o Quang Trung ,DH lay bo nay theo va mac trong ngay 

cuoi tuan,chac cac ban khong ai de y .Co hom ong day chinh tri minh,cung la can 

bo quan  

giao day chinh tri ba chi DH luc o trai Quang Trung nay.Ong ta den tim thay DH 

mac bo do nay ,ong ta hoi "Tai sao lai mac bo quan ao nay?. 

DH tra loi "Tai thay no hay hay" 

Sau khi hoc xong DH ke cho ba chi nghe ,ba la qua vi so minh bi duoi hoc 

Roi den nam 79,DH lam giay ket hon,phai khai ly lich chong va nop cho truong.Nha 

truong keu len van phong quay DH mot tang"Tai sao lai lay nguoi co ti vet xau" 

DH tra loi la "Anh ay da hoc tap va duoc cho ve tuc.la tot roi tai sao co su phan 

biet doi xu nhu the".Ba gi do lam o phong giao vu "Vay thi chi se khong duoc bo 

nhiem so khi ra truong" 

 

DH xem nhung hinh anh nay ma buon qua.Qua khu lai song lai,ca khuc phim thoi 

gian hon loan tu thang 3-thang 4. 75 lai dan dan hien ra. 

Thoi gian tui minh van den truong va ban tan soi noi hien tinh dat nuoc,cac ban 

que o mien trung voi guong mat lo lang cho gia dinh,roi moi ngay  

mien Nam mat dan dat,tui minh di hoc cung khong an long. 

 

http://tuc.la/


DH nho ngay gan cuoi thang tu,gio thay Bien day Vat ly,sang do la Nguyen Thanh 

Trung nem bom dinh Doc Lap,thay dang giang bai ,tui minh lay note 

 thi nghe tieng no du doi.Thay bao tat ca ngoi yen ,khong duoc nao loan,roi thay 

len van phong hoi tin tuc.Hai hom sau thay cho thi mon Vat Ly,roi vai ngay sau la 

mien Nam  

mat. 

 

Moi do ma da 37 nam,voi bao nhieu bien co xay ra cho dan toc,cho the he  cha 

anh,va the he minh.Buon lam khong viet duoc nua roi. 

Mot xa hoi day bat cong,chi la nhung tro bip bom ma quy ,lua bip bao lop nguoi 

tre,buon lam khi nhac lai ngay nay. 

...đến tâm tình của PTP 

Cam on DH da goi mot bai lam bon con gai qua suc hanh dien! Khong co loi nao 

co the dien ta duoc!  

Nhung lai cam thuong cho nhung nguoi con gai bat hanh khac. Neu khong co ngay 

dau thuong 30/4/75 thi dau den noi co nhung tham canh buon nguoi hay khien cac 

co gai phai lam vao canh qua tung ban den noi phai ban than nuoi gia dinh hay 

chinh ban than. Ma dau phai chi co the ma thoi, che do cung da don cac tre em vao 

nhung chon hang cung ngo hep. Chinh chung ta day la nhung nhan chung cua mot 

the he da tung trai qua qua trinh bi huy hoai, chi khac mot dieu la mot so chung ta 

duoc may man hon. 

 
Và tâm tình của TT: 

Cám ơn bạn đã chia xẻ những hình ảnh thật tang thương của cả miền Nam 

VN hầu như xảy ra mỗi ngày trong tháng Ba, tháng Tư năm 1975. Một trong 

những hình ảnh này, chiếc tàu VishipcoLine, làm tim mình như muốn ngừng 

đập. Đó chính là một trong những tàu của công ty của người bà con! Cám ơn 

T., bây giờ tt thấy rõ hơn việc làm của người lớn, và rất cảm phục người bà 

con này. Đêm 29, rạng sáng 30, tháng 4, năm 1975, nhiều tàu của công ty 

đã đưa bao người rời bến cảng Saigon, ra khơi đi tìm tự do!  

 

Các bạn thân mến, 



 

Lại sắp đến ngày 30 tháng 4, nơi tt ở, mỗi ngày đều như mọi ngày! Các vùng 

đông người Việt chắc chắn sẽ có các buổi nói chuyện về biến cố 30-04-1975. 

tt chỉ tìm tòi qua cái Nét thôi! Mời các bạn xem 2 clips sau để nhớ về 

Saigon, vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. 

Biến cố 30-4-1975 qua âm nhạc  

Bản Tin Tức Cuối Cùng Của Đài Phát Thanh Sàigòn Tháng 4-1975  

 

Nhân ngày 30 tháng 4 nghĩ về Bảy Điều Kỳ diệu trong lịch sử 

Dân Do Thái 

Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam mà hiểm họa mất nước và 

mất dân tộc đã lộ rõ như hiện nay trước thế lực bành trướng 

của đế quốc Đại Hán từ Phương Bắc và sự tiếp tay của nhà cầm 

quyền CS đương thời. 

Nay chúng ta thử nhìn về lịch sử của dân tộc Việt Nam qua 

phương cách mà người Do Thái dùng để phân tích về lịch sử 

hình thành và tồn tại của quốc gia Do Thái. 

Người Do Thái luôn tự hào về 3 ngàn năm lịch sử của họ. Mọi 

bối cảnh lịch sử của dân tộc Do Thái đều có một điểm quy chiếu 

độc nhất vô nhị là nền tôn giáo độc thần (monotheism), Do Thái 

giáo (Judaism). Người Do Thái tự hào họ là dân tộc đầu tiên đã 

đem đến cho nhân loại tôn giáo độc thần. Từ đó về sau đã phát 

sinh Kitô giáo và Hồi giáo. 

http://www.youtube.com/watch?v=B6GbhRNcOAM
http://www.youtube.com/watch?v=yLBXLkaDDRk&feature=related


Vua Louis XIV, trong một cuộc đàm thoại đáng ghi nhớ với 

Blaise Pascal, một triết gia công giáo và là một nhà toán học nổi 

tiếng trong thế kỷ 17, đã muốn Pascal trưng dẫn một bằng 

chứng về một điều siêu phàm trong thế giới, thì Pascal đã trả 

lời: "Người Do Thái, thưa hoàng đế, người Do Thái". 

Những ai nghiên cứu về lịch sử dân Do Thái đều nhận thấy 

những điểm độc đáo của nó, nhưng người ta đã không nhận ra 

đuợc những quá trình dị thường và phi lý đó đã được tiên đoán 

trong Kinh Torah của họ. 

Điều kỳ diệu thứ nhất: người Do Thái tồn tại vĩnh viễn 

Đây là điều mỗi người Do Thái đều tin tưởng cách mãnh liệt, 

dựa vào lời của Thiên Chúa và vào 3 ngàn năm lịch sử của họ. 

lịch sử đã cho thấy sự trổi dậy của những nền văn minh hùng 

mạnh như của người Persians, Babylonians, Moabites, 

Edromites và Romans. Nhưng tất cả đều đã lụi tàn từ rất lâu. 

Tại sao nền văn minh Do Thái còn cổ xưa hơn những nền văn 

minh trên mà vẫn còn tồn tại đến hiện nay? 

Như Mark Twain đã viết: 

“Concerning the Jews” (The Complete Essays of Mark Twain, p. 249): 

“The Egyptian, the Babylonian, the Persian, rose, filled the planet with sound and splendor, then 

faded to dream stuff and passed away. The Greek and the Roman followed, made a vast noise 

and they are gone. Other peoples have sprung up, held their torch high for a time, but it burned 

out and they sit in twilight now, or have vanished. The Jew saw them all, beat them all, and is 

now what he always was, exhibiting no decadence, no infirmities of age, no weaking of his parts, 

no slowing of his energies, no dulling of his alert and aggressive mind. All things are mortal, but 

the Jew. All other forces pass, but he remains. What is the secret of his immortality?” 



       

Và Leon Tolstoy: 

(Jewish World, London, 1908: 

“The Jew is the emblem of eternity. He whom neither slaughter, nor torture of thousands of 

years could destroy, he whom neither fire, nor sword, nor inquisition was able to wipe off the 

face of the earth; he who was the first to produce the oracle of God, he who has been for so long 

the guardian of prophecy and who transmitted it to the rest of the world. Such a nation cannot be 

destroyed. The Jew is as everlasting as eternity itself.” 

Thành ngữ Do Thái có câu: "Cứ 2 người Do Thái thì có 3 ý kiến". 

Nhưng họ cũng câu: " Cứ 3 người Do Thái thì có 4 ý kiến".  

Điều gợi ý cho chúng ta ở đây là dân tộc VN đã có một lịch sử 

với 4 ngàn năm văn hiến. Điều đó có nghĩa là dân tộc VN đã tồn 

tại lâu dài hơn cả dân Do Thái. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, 

sự đóng góp của người VN vào nền văn minh thế giới vẫn còn 

rất khiêm tốn, nếu không muốn nói là không đáng kể.  

Lý do gì khiến dân tộc VN chưa góp mặt một cách xúng đáng 

vào nền văn minh của nhân loại. Chúng ta thường tự hào về 4 

ngàn năm văn hiến, nhưng thực sự chúng ta có tin vào điều đó 

không?  

Điều kỳ diệu thứ hai: Sự phân tán 

Có ba căn tính để định nghĩa một quốc gia: đất đai, ngôn ngữ và 

lịch sử. 

Người Do Thái cùng có chung một mảnh đất hay không? 



Trong thời gian 2 ngàn năm, tuyệt đại đa số người Do Thái 

không bao giờ đặt chân lên miền đất Israel. Tất cả các quốc gia 

khác đều có chung một mảnh đất chung mà người dân định cư 

và sinh sống. Nhưng trong phần lớn lịch sử của người Do Thái, 

quốc gia Israel chỉ là một mơ ước chung chứ không phải là 

mảnh đất chung. 

Nhìn về hiện trạng của dân tộc Việt Nam, từ sao biến cố đổi đời 

ngày 30 tháng 4, 1975 đến nay đã có trên 3 triệu người Việt 

phân tán khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đã mất đi một mảnh 

đất chung...Mảnh đất quê nhà đang bị chinh phục.    

Về ngôn ngữ, ngày nay chúng ta và các thế hệ con cháu đang sử 

dụng hầu hết các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới... 

Còn về lịch sử thì sao? Kể từ tháng 4, 1975 chúng ta đã có 

những dòng lịch sử khác nhau do từ những điều kiện sinh sống 

khác nhau  của những xứ sở định cư. 

Xét như thế, hiện trạng của người Việt Nam phân tán khắp nơi 

trên thế giới do mất đi mảnh đất chung nơi quê nhà, do phải sử 

dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau và  do đang hình thành những 

dòng lịch sử khác nhau đã vô hình chung đang trở nên tương tự 

như hoàn cảnh của người Do Thái. 

Điều kỳ diệu số ba: Tình trạng bài trừ Do Thái          

Nay ta hãy nhìn ngược lại, đâu là ba yếu tố làm cho một quốc 

gia tan rã và biến mất?  



Trước hết, quốc gia đó bị chinh phục bởi những nước khác và bị 

đồng hóa vào nền văn hóa thống trị. 

Điều gì xảy ra trong giai đoạn từ chinh phục đến đồng hóa? 

Sự đàn áp / ngược đãi 

Các nhà xã hội học gọi sự kiện này là hiện tượng không ưa thích 

những điểm không tương đồng hay khác biệt. 

Dưới mọi chế độ độc tài toàn trị, sự việc này xẩy ra thông 

thường hầu như hàng ngày. Nhà cầm quyền luôn mạnh tay trấn 

áp và bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến hoặc những người 

bày tỏ những quan điểm khác với quan điểm của nhà cầm 

quyền trên các lãnh vực khác nhau.  

Nhìn vào hiện trạng của cộng đồng người Việt trong nước và 

hải ngoại, Nhà cầm quyền CS dùng đủ mọi biện pháp để đàn áp 

và mua chuộc để phục vụ cho mục tiêu của họ. Chúng ta không 

thể kể ra hết mọi phương thức trấn áp từ tinh thần đến thể xác 

mà nhà cầm quyền sử dụng từ bao nhiêu thập niên qua nhằm 

mục đích này. Đặc biệt cộng đồng người Việt hải ngoại đang bị  

phân hóa và lũng đoạn. Chúng ta khác biệt vì chúng ta có điều 

kiện để sống theo lý tưởng. Tất cả những lý tưởng mà chúng ta 

đang đeo đuổi để đem dân tộc tiến lên con đường tự do, tự 

chủ, tôn trọng nhân quyền và dân chủ là những điều đáng ghét 

đối với chế độ, bởi vì đó là mầm mống gây sụp đổ cho mọi chế 

độ độc tài. 



Điều kỳ diệu thứ tư: Số ít người 

Nếu đem so với nước Tàu hoặc Ấn Độ thì số lượng người Do 

Thái chỉ là một con số vô nghĩa. Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 

14 đến 15 triệu người Do Thái. 

Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh và diệt chủng cũng như 

đồng hóa, người Do Thái vẫn tin vào lời hứa của Thiên Chúa, 

được minh chứng trong lịch sử, là dân tộc của họ vẫn trường 

tồn. 

Nhìn vào hiện trạng của dân tộc Việt Nam, số lượng những 

người dấn thân để đấu tranh cho nền tự do dân chủ thực sự rất 

nhỏ nhưng nếu chúng ta thực sự tin tưởng vào lịch sử 4000 

năm và tiền đồ của dân tộc để đấu tranh chống thế lực thống 

trị, thì chúng ta vẫn còn nguồn hy vọng rất lớn lao để tiếp tục 

dấn thân. 

Điều kỳ diêu số 5: Dân Do Thái là ánh sáng   

Điều này có nghĩa gì? Làm sao hiểu được một dân tộc tí hon bị 

trôi dạt khắp thế giới, bị khinh miệt chối bỏ mọi nơi có thể trở 

nên ánh sáng cho các dân tộc? 

Nếu không có Do Thái giáo thì đã không có Kitô giáo và đã 

không có Hồi giáo. Cả hai đều được xây dựng trên nền tảng của 

Do Thái giáo. Trước khi có Do Thái giáo, thế giới đã hoàn toàn 

không có khái niệm gì về tôn giáo độc thần. Người Do Thái đã 



thay đổi mọi điều đó và ngày nay hơn một nửa số người trên 

thế giới đã tin vào một Thượng đế duy nhất. 

Từ ý niệm này, liệu chúng ta có thể có một liên tưởng nào đó 

đế cộng đồng người Việt hải ngoại, với con số cực nhỏ chỉ vỏn 

vẻn ba triệu người, đã chịu quá nhiều thảm họa trên mọi hành 

trình. Liệu chúng ta có thể đóng góp gì cho tiền đồ và vận mạng 

của dân tộc? 

Điều kỳ diệu thứ sáu: Sự phụ thuộc giữa người Do Thái và 

miền đất Israel 

Có một điều nghich lý, vùng Trung Đông trong lịch sử đã được 

gọi là "miền đất trù phú". Đó là vùng đất quan trọng về mặt 

chiến lược. Nó kiểm soát các con đường giao thương từ Âu 

châu, Á châu và Phi châu. tất cả các nền văn minh cổ xưa đều 

muốn chiếm giữ vùng này. Nhưng khi người Do Thái phải lưu 

vong thì miền đất này trở thành sa mạc. 

Nhìn về Việt Nam, kể từ khi Đảng CS thống trị cả nước, ngoài 

việc hiến tặng đất biển cho quan thầy Đại Hán và cho các tập 

đoàn tư bản thuê mướn từ cao nguyên đến bờ biển - điều mà 

dân gian gọi là: "cho thuê như cho không" cho đến việc hủy 

hoại môi trường một cách khủng khiếp trong một thời gian kỷ 

lục. Chỉ chưa đầy 40 năm dưới thời CS mà diện tích rừng của VN 

chỉ còn lại 15% sau trên 4000 năm dựng nước và giữ nước!    

Điều kỳ diệu thứ bảy: Người Do Thái trở về Miền Đất Hứa    



Người Do Thái đã thực hiện được điều này.  

Đến khi nào thì dân tộc Việt Nam chúng ta có thể thu hồi lại 

mảnh giang sơn gấm vóc với dòng lịch sử 4000 năm mà tổ tiên 

của chúng ta đã đổ biết bao xương máu để bảo tồn? 

 

PBT             

                    

 


